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Erikoisalojen lääkärimäärät 
kehittyvät eri suuntiin
Kirurgian aloille on odotettavissa selvää lisäystä lääkärimäärään.  
Psykiatrian ja fysiatrian erikoislääkärimäärä vähenee neljänneksellä.

massa suhteessa kuin tutkintoja suori-
tettiin vuosina 2006-2014.

Tuoreinta ennustetta on tarkennettu 
huomioimalla lääkärien erikoistuminen 
usealle alalle. Tutkinto-osuudet on jaet-
tu kertoimella, kuinka moni vuosina 
2006–2009 tietylle alalle valmistunut 
lääkäri on hankkinut toisen alan oikeu-
det. Laskentatavalla on merkitystä erityi-
sesti sisätaudeissa.

Erikoistumiskoulutuksen oletetaan 
kestävän 8 vuotta, ja lääkäreistä 85 %:n 
oletetaan erikoistuvan. Aiemmista en-
nusteista poiketen mukana ovat myös 

Lääkärimäärä on 2000-luvulla 
kasvanut voimakkaasti. Lääkä-
reitä on noin 4 000 ja erikoislää-
käreitä vajaat 3 000 enemmän 
kuin 15 vuotta sitten (1). Erikois-

alojen suhteelliset osuudet erikoislää-
käreistä ovat muuttuneet (kuvio 1). Lää-
käriliitto ennakoi noin viiden vuoden 
välein lääkärityövoiman kehitystä (2,3, 
4), ja tuorein ennuste ulottuu vuoteen 
2030 asti.

Kymmenen vuotta sitten laaditulla 
ennusteella pystyttiin varsin hyvin en-
nakoimaan tämänhetkisiä erikoislääkä-
rimääriä. Ennustetta nopeammin kas-
voivat viime vuosina suosiotaan reilusti 
kasvattaneet alat, kuten geriatria, anes-
tesiologia ja tehohoito sekä työterveys-
huolto. Psykiatrien ja keuhkolääkärien 
määrä on ennustetta pienempi (3).

Työvoimaennusteen johtopäätelmänä 
korostettiin tarvetta arvioida lääkäri-
tarjontaa alueellisesti (4). Erikoislääkä-
rien valmistumismäärissä ja eläköitymi-
sessä on eroja myös alueellisesti (5,6,7, 
8,9). Alueellisissa ennusteissa arvioitiin 
myös lääkäritarvetta. Esimerkiksi väes-
tön ikääntymisen oletettiin kasvattavan 
geriatrien kysyntää niin voimakkaasti, 
ettei runsas tarjonnan lisäys riitä vastaa-
maan tarpeeseen.

Tämä ennuste päivittää lääkärityövoi-
man erikoisalakohtaisen tarjontaennus-
teen vuoteen 2030 asti. Ennuste huo-
mioi nettomaahanmuuton ja kuollei-
suuden vaikutukset (2). Peruskoulutuk-
sen ja eläköityvien määrät on päivitetty 
tuoreilla tiedoilla. Erikoisaloille suun-
tautumisen oletetaan tapahtuvan sa-

matalan erikoistumisen (80 %) ja kor-
kean erikoistumisen (90 %) skenaariot.

Kirurgiassa Kasvua
Vuoteen 2030 mennessä lääkärien mää-
rä nousee noin 2 000:lla ja erikoislääkä-
rien määrä noin tuhannella. Peruskou-
lutusmäärän muutokset eivät ehdi vai-
kuttaa erikoislääkärien määrään, koska 
erikoislääkäriksi valmistuminen kestää 
noin 15 vuotta.

Kirurgisille aloille on odotettavissa nel-
jänneksen lisäys lääkärimääriin. Käsi-
kirurgia, neurokirurgia ja plastiikka-
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kirurgia kasvattavat lääkärimääriään 
50 %. Määrällisesti eniten, lähes 150 
lääkärillä, kasvaa ortopedia ja traumato-
logia. Ortopedeja on tällä hetkellä yli 80 
enemmän kuin vuonna 2010.

Myös muille operatiivisille aloille on 
odotettavissa lisää lääkäreitä. Vuonna 
2013 perustetun akuuttilääketieteen lää-
kärimäärää on vaikea ennakoida, mutta 
uusi ala vaikuttaa suositulta ja on ikä-
rakenteeltaan nuori. Vuoteen 2010 ver-
rattuna anestesiologien määrä on nous-
sut sadalla ja alalle on odotettavissa 
 lähes 140 lääkäriä lisää. Silmälääkärien 
määrä kasvaa lähes sadalla, mutta kor-
va-,  nenä- ja kurkkulääkärien määrä 
 pysyy ennallaan.

Sisätautien erikoisalojen näkymissä 
on hajontaa. Eniten uusia erikoislääkä-
reitä on odotettavissa kardiologian alal-
le. Myös endokrinologia, infektiosairau-
det ja kliininen hematologia ovat kasva-
via aloja. Reumatologien määrä supis-
tuu. Yleissisätautien jälkeen erikois-
tutaan usein toiselle sisätautien alalle, 
mikä hankaloittaa alan työvoimaenna-
kointia.

Medisiinisten alojen lääkärimäärät 
kehittyvät eri suuntiin. Fysiatrien ja 
keuhkolääkärien määrät vähenevät. Sen 
sijaan geriatrian, syöpätautien, neurolo-
gian ja lastenlääkärien määrään enna-
koidaan kasvua. 

PsyKiatrien määrä vähenee
Lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatrien 
määrät pysyvät ennallaan, mutta aikuis-
psykiatrien määrä vähenee neljänneksel-
lä, eli yli kahdella sadalla lääkärillä. Psy-
kiatrian kehityksen taustalla on kiihtyvä 
eläköityminen 2020-luvulle tultaessa.

Diagnostisille erikoisaloille on odotet-
tavissa lääkärimäärän laskua pois lukien 
hieman kasvava radiologia ja ennallaan 
pysyttelevä patologia. Pienempien labo-
ratorioalojen lääkärimäärät jatkavat vii-
me vuosina alkanutta supistumista. Eni-
ten lääkärimäärän laskua on odotettavis-

sa kliiniseen kemiaan, jonka lääkäri-
määrä vähenee neljänneksellä.

Yleislääketieteen erikoislääkärimäärä 
näyttäisi jatkavan hidasta vähenemistä. 
Työterveyshuollon lääkärimäärä on kas-
vanut voimakkaasti. Jos trendi jatkuu, 
kasvaa alan lääkärimäärä neljänneksellä 
eli yli 200 lääkärillä.

huoltaKin ilmassa
Erikoislääkärien työvoimanäkymät ovat 
eriytyneet alakohtaisesti. Työvoimaen-
nusteesta saadaan yksityiskohtaista tie-
toa lääkärimäärien muutoksista. Ennus-
te ei ota kantaa työvoiman kysyntänäky-
miin, joita tulee jatkossa arvioida eri-
koislääkärikoulutusta kehitettäessä. 

Väestön ikääntyminen lisännee työ-
voiman tarvetta esimerkiksi geriatrian, 
syöpätautien ja neurologian aloilla. Alo-
jen lääkärimäärät ovat kasvaneet ja en-
nusteen mukaan kasvu jatkuu voimak-
kaana. 

Paljon päivystävien alojen (anestesio-
logit, ortopedit, lastenlääkärit ja akuutti-
lääkärit) lääkärimäärät kasvavat. Päivys-
tyspisteiden määrä vaikuttaa alojen lää-
kärien tarpeeseen. Päivystysten keskittä-
minen vähentänee alojen lääkäritarvetta.

Valtaosa työväestöstä hoitaa nykyään 
perusterveydenhuollon palvelunsa työ-
terveyshuollossa, jonka erikoislääkäri-
määrä on kasvanut. Yleislääketieteen eri-
koislääkärien määrä on pysytellyt lähes 
ennallaan. Väestörakenteen ja terveys-
palvelujärjestelmän muutokset vaikutta-
vat näiden erikoislääkärien tarpeeseen.

Julkisen erikoissairaanhoidon näkö-
kulmasta työvoimanäkymät herättävät 
huolta. Kirurgisten alojen lääkärimäärä 
on kasvamassa edelleen, vaikka näillä ei 
ole lääkärivajetta. Sen sijaan psykiatriset 
alat kärsivät lääkärivajeesta (10), mutta 
psykiatrien määrä on vähenemässä. Jos 
psykiatrisen hoidon tarve ei vähene, oli-
si psykiatrian erikoistumispaikkoja li-
sättävä, tai houkuteltava psykiatreja te-
hokkaammin julkiselle sektorille.

Työvoiman kysyntänäkymiä on arvioitava 
erikoislääkärikoulutusta kehitettäessä. 

Peruskoulutusmäärien lisäykset hei-
jastuvat myös erikoistumispaikkojen riit-
tävyyteen. Jos erikoistumisvirkoja ei ole 
riittävästi tarjolla tai erikoistumisputki ei 
toimi, erikoislääkäritutkinnon suoritta-
minen hidastuu. Yhden prosenttiyksi-
kön ero erikoistumisasteessa vastaa en-
nustejaksolla lähes 100 erikoislääkäriä.

Erikoistumispaikkoja on koordinoita-
va aloille, joilla lääkäritarpeen ennakoi-
daan kasvavan. STM:n alainen erikois-
lääkärikoulutuksen koordinaatiojaosto 
onkin juuri käynnistämässä toimintaan-
sa. Tietyillä aloilla lääkärimäärät ovat jo 
kasvaneet runsaasti ja nyt olisi arvioita-
va, tarvitaanko aloille vielä lisää lääkärei-
tä. Myös uudet hoitomenetelmät ja käy-
tännöt sekä palvelujärjestelmän muu-
tokset vaikuttavat erikoisalakohtaiseen 
lääkäritarpeeseen. ●

› Katso tarkempia erikoisalakohtaisia 

tuloksia: www.laakariliitto.fi/tutkimus/

laakarityovoima

Juho rusKoaho
tutkija

vtm

Piitu Parmanne
tutkija

vtm

JuKKa vänsKä
tutkimuspäällikkö

vtm

Lähteet
1. lääkärit suomessa. tilastotietoja lääkäreistä ja 

 terveydenhuollosta 2014.
2. Parmanne P. lääkärimäärä kasvaa eläköitymisaallosta 

huolimatta. suom lääkäril 2014;24;1811-2.
3. Kajantie m, halila h, ihalainen J, vänskä J, erikois-

lääkärien määrän kehitys vuoteen 2015. suom lääkäril 
2006;38;3865-70.

4. ruskoaho J, halila h, vänskä J. erikoislääkärimäärien 
ennusteet vaihtelevat erikoisaloittain. suom lääkäril 
2010;46;3812-3.

5. heikkilä t. erikoisalakohtainen erikoislääkäritilanne 
 vuoteen 2020 Kuopion yliopistollisen sairaalan 
erityisvastuualueella. Pohjois-savon sairaanhoitopiirin 
julkaisuja 71/2009. Kuopio 2009.

6. meretoja o. erikoisalakohtainen erikoislääkäritilanne ja 
koulutuksen tarve hyks erityisvastuualueella vuoteen 
2025.

7. Backman t, ikonen t, sipilä J. erikoisalakohtainen 
lääkäri tilanne ja koulutuksen tarve vuoteen 2025 
varsinais-suomen, satakunnan ja vaasan sairaanhoito-
piireissä. loppuraportti.

8. rellman J. erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja erikois-
lääkärikoulutuksen tarve vuoteen 2025 tampereen 
yliopistollisen sairaalan erva-alueella. raportti.

9. tertsunen a. erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja 
erikoislääkärikoulutuksen tarve vuoteen 2025 oys-
ervassa. selvityksen loppuraportti.

10. sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 2014. Kt 
Kuntatyönantajat. www.kuntatyonantajat.fi/fi/
ajankohtaista/tilastot/tiedustelut-ja-selvitykset/
tyo voimatiedustelut/kuntasektorin-tyovoimatilan-
ne-2014/Documents/2014-sairaalalaakarien-virat.pdf


